
 
CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE 

MONITORIZAÇÃO NO LITORAL ABRANGIDO PELA 

ÁREA DE JURISDIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA 

REGIÃO HIDROGRÁFICA DO TEJO 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Estudo do litoral na área de intervenção da 

APA, I.P. /ARH do Tejo 

   

 Caracterização do regime de extremos do 

nível do mar 

 Entregável 1.1.5.b 

   

 Junho 2013 

 



 

 

 

 

 



 
CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE 

MONITORIZAÇÃO NO LITORAL ABRANGIDO PELA 

ÁREA DE JURISDIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA 

REGIÃO HIDROGRÁFICA DO TEJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este relatório corresponde ao Entregável 1.1.5.b do projeto “Consultoria para a Criação e 

Implementação de um Sistema de Monitorização do Litoral abrangido pela área de Jurisdição da 

ARH do Tejo”, realizado pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), para a 

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. / Administração da Região Hidrográfica do Tejo (APA, I.P. 

/ARH do Tejo). 

 

 

AUTORES 

Carlos Antunes (1), (2) 

Rute Vieira (3) 

 

(1) Departamento de Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia (FCUL) 

(2) LATTEX/IDL (Instituto Dom Luiz) 

(3) CCIAM/SIM (Laboratório de Sistemas, Instrumentação e Modelação em Ciências e 

Tecnologias do Ambiente e do Espaço, FCUL) 

 



CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO NO LITORAL ABRANGIDO PELA ÁREA  
DE JURISDIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO TEJO  

 

 

4  Entregável 1.1.5.b 
Junho de 2013 

 

 

REGISTO DE ALTERAÇÕES 

Nº Ordem Data Designação 

1 Dezembro de 2012 Versão inicial 

2 Junho de 2013 Revisão geral de formatos 

   

 

 

  



CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO NO LITORAL ABRANGIDO PELA ÁREA 
 DE JURISDIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO TEJO 

 

 

Entregável 1.1.5.b  5 
Junho de 2013 
 

Componentes do estudo do litoral na área de intervenção da APA, I.P. /ARH do Tejo 
 

1 Estudo do litoral na área de intervenção da APA, I.P. /ARH do Tejo 

1.1 Caracterização do forçamento meteorológico e oceanográfico 

1.1.1 Vento 

Entregável 1.1.1.a Caracterização do regime de ventos no litoral 

1.1.2 Precipitação 

Entregável 1.1.2.a Caracterização da precipitação na região hidrográfica do Tejo 

Entregável 1.1.2.b Estimativas de descarga sólida fluvial potencial 

1.1.3 Marés 

Entregável 1.1.3.a Caracterização do regime de marés 

1.1.4 Correntes 

Entregável 1.1.4.a Caracterização das correntes costeiras 

1.1.5 Sobre-elevação meteorológica 

Entregável 1.1.5.a Caracterização da sobre-elevação meteorológica 

Entregável 1.1.5.b Caracterização do regime de extremos do nível do mar 

1.1.6 Nível médio do mar 

Entregável 1.1.6.a Análise da evolução do nível médio do mar em Cascais 

Entregável 1.1.6.b Cenários de evolução do nível médio do mar para 2100 

1.1.7 Ondas 

Entregável 1.1.7.a Caracterização do clima de agitação ao largo 

Entregável 1.1.7.b Caracterização do clima de agitação junto à costa 

Entregável 1.1.7.c Caracterização do clima de agitação na zona de rebentação nas praias-piloto 

Entregável 1.1.7.d Avaliação da deriva litoral nas praias-piloto 

1.2 Caracterização da margem terrestre na situação de referência 

1.2.1 Caracterização das principais unidades geológicas e da organização geomorfológica da faixa costeira 

Entregável 1.2.1.a Caracterização das principais unidades geológicas e da organização geomorfológica da 
faixa costeira 

1.2.2 Estudo das tendências de evolução nos últimos 50-100 anos, em litoral de arriba e de acumulação 

1.2.2.1 Litorais de arriba 

Entregável 1.2.2.1.a Inventário de instabilidades nas arribas obtido por fotointerpretação 

Entregável 1.2.2.1.b Inventário de instabilidades obtido for fotogrametria aérea digital multitemporal em 
sectores de arribas selecionados 

Entregável 1.2.2.1.c Monitorização da evolução de fachadas de arribas selecionadas: técnicas e resultados 

1.2.2.2 Litorais de acumulação 

Entregável 1.2.2.2.a Análise da evolução da linha de costa em litoral baixo arenoso nos últimos 50 anos 

Entregável 1.2.2.2.b Análise da evolução da linha de costa nos últimos 50 anos – caso especial da Costa da 
Caparica 

Entregável 1.2.2.2.c Utilização de ortofotomapas e fotografias aéreas para a delimitação da linha de costa 

1.2.3 Definição de uma série de áreas piloto (praias), representativas dos diferentes segmentos costeiros, para 
o estudo da variabilidade morfodinâmica sazonal na área de intervenção da APA, I.P./ARH do Tejo, com vista à 
sua monitorização periódica 

Entregável 1.2.3.a Lista das praias-piloto representativas do litoral em estudo para teste e aplicação de 
ferramentas de monitorização e caracterização da variabilidade sazonal 

Entregável 1.2.3.b Rede de pontos de apoio das praias-piloto 
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Entregável 1.2.3.c Metodologia e frequência espácio-temporal a aplicar para monitorização e 
caracterização da variabilidade sazonal nas praias-piloto e avaliação das ferramentas de monitorização 
adotadas 

Entregável 1.2.3.d Dados em bruto resultantes dos trabalhos de campo nas praias-piloto 

Entregável 1.2.3.e Caracterização da variabilidade morfodinâmica sazonal das praias-piloto 
representativas do litoral em estudo 

Entregável 1.2.3.f Evolução morfodinâmica da região das Barras do Tejo 

1.3 Avaliação da perigosidade associada à mobilidade da linha de costa 

1.3.1 Determinação e cartografia da perigosidade associada à ocorrência de fenómenos de instabilidade em 
arribas, incluindo definição objetiva de zonas de elevada perigosidade e/ou risco 

Entregável 1.3.1.a Determinação e cartografia da perigosidade associada à ocorrência de fenómenos de 
instabilidade em arribas à escala regional 

1.3.2 Determinação e cartografia da perigosidade associada à erosão de praias e ao galgamento oceânico 

Entregável 1.3.2.a Determinação e cartografia da perigosidade associada à erosão de praias e ao 
galgamento oceânico 

1.3.3 Verificação da adequabilidade das faixas de risco/salvaguarda definidas no POOC em vigor e, se 
necessário, proceder à sua redefinição 

Entregável 1.3.3.a Estudo da adequabilidade das faixas de risco/salvaguarda definidas no POOC em vigor 

1.4 Enquadramento das soluções de intervenção 

1.4.1 Em litoral de arriba 

1.4.1.1 Definição de um quadro de referência objetivo e pormenorizado de especificações técnicas, restrições 
e recomendações a aplicar em projetos de intervenção nas arribas que se tornem necessários para reduzir 
riscos, preservar património ou assegurar a estabilidade e segurança de projetos de estruturas que envolvam o 
uso da orla costeira, assegurando simultaneamente a preservação paisagística e ambiental do litoral de arriba 

Entregável 1.4.1.1.a Definição de um quadro de referência a aplicar em projetos de intervenção nas arribas 

1.4.2 Em litoral arenoso e nas áreas piloto previamente identificadas 

1.4.2.1 Caracterização da capacidade de ocupação de praias 

Entregável 1.4.2.1.a Caracterização da capacidade de ocupação de praias 

1.4.2.2 Definição e teste de critérios para delimitação da linha da máxima preia-mar de águas vivas 
equinociais, como consagrado na Lei nº 54/2005 de 15 de novembro, na área de jurisdição da APA, I.P./ARH do 
Tejo 

Entregável 1.4.2.2.a Estabelecimento de critérios e metodologias para a avaliação e verificação da linha da 
máxima preia-mar de águas vivas equinociais 

Entregável 1.4.2.2.b Dados em bruto resultantes do trabalho de campo para medição da cota da linha de 
máximo espraio das ondas 

Entregável 1.4.2.2.c Estudo e parecer sobre a delimitação da linha da máxima preia-mar de águas vivas 
equinociais na faixa costeira sob jurisdição da ARH Tejo 
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1 Introdução 

O objetivo deste relatório é caracterizar os valores extremos do nível máximo do mar na 

situação de referência e caracterizar padrões de evolução desses valores a mesoescala 

temporal. 

 

2 Metodologia 

A análise de extremos foi efetuada partir da série horária de altura de água registadas no 

maregráfo de Cascais entre 1959 e 2010, da qual se retiveram os valores máximos anuais 

(Figura 1).  

Esta série de valores extremos anuais incorpora a maré astronómica, a sobre-elevação 

meteorológica (SM) e a variação de longo termo do nível médio do mar (NMM). 

Para caracterizar a situação de referência removeu-se a tendência de longo termo associada à 

subida do NMM (+1.9 mm/ano), que foi deduzida através de regressão linear aos dados da 

última metade do séc. XX (Antunes, 2009). A determinação dos períodos de retorno foi obtida 

através do ajuste da série reduzida a uma distribuição de Gumbel.  

A caracterização da evolução futura considerou os cenários de subida do NMM para os 

horizontes temporais de 2050 e 2100 reportados no Entregável 1.1.6. b. Cenários de evolução 

do nível médio do mar para 2100.  

A determinação de períodos de retorno em séries não estacionárias implica o conhecimento 

da tendência e da estrutura temporal dos desvios ao longo do tempo (e.g., Olsen et al., 1998). 

No caso presente, subsistem elevadas incertezas não só no que concerne à tendência mas 

também no que diz respeito à variabilidade. Neste contexto, optou-se por uma aproximação 

simplificada, em que se assume que a elevação do nível médio do mar se traduz numa 

translação simples da curva de frequência dos valores extremos. 

 

3 Resultados 

3.1 Situação de referência 

A Figura 1 apresenta a série dos valores máximos anuais do nível do mar (NM) no período de 

1959 a 2010 (que contém apenas uma lacuna no ano de 1963). A tendência de subida dos 

valores máximos, deduzida através de regressão linear, é de +3.1 mm/ano. Este valor excede a 

tendência deduzida para a subida do nível médio, no mesmo intervalo de tempo, o que se 
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pode associar a um aumento da amplitude dos eventos de sobre-elevação meteorológica, 

como referido no Entregável 1.1.5.a Caracterização da sobre-elevação meteorológica. 

 

 

Figura 1. Série dos máximos anuais de altura de água registados no marégrafo de Cascais, entre 1959 e 
2010 (vermelho) e reta de regressão linear. 

 

Na Figura 2 representa-se a série de máximos anuais reduzida da tendência de elevação do 

NMM; a regressão linear aos dados mostra uma tendência de aumento dos valores extremos 

com o tempo, com uma taxa média de 1.2 mm/ano, atribuível aos efeitos da sobre-elevação 

meteorológica.  

O ajuste dos dados, representados na Figura 1 e Figura 2, à distribuição de Gumbel produziu 

estimativas de níveis máximos anuais para diferentes períodos de retorno (Figura 3). Os 

resultados são muitos semelhantes, com diferenças que não excedem 3 cm para todos os 

períodos de retorno considerados. Para um período de retorno de 50 anos, o nível máximo 

estimado é de 4.45 m acima do zero hidrográfico (ZH), enquanto para 100 anos é ligeiramente 

superior a 4.50 m (ZH). 
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Figura 2. Série dos máximos anuais de altura de água registada no marégrafo de Cascais, reduzidos da 
taxa de subida do NMM na segunda metade do séc. XX. 

 

 

 

Figura 3. Variação dos níveis máximos de altura de água em função do período de retorno considerando 
a série original (azul) e reduzida da subida do NMM (vermelho). 
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3.2 Projeções 

Na determinação dos períodos de retorno característicos da situação de referência assumiu-se 

que a série dos valores máximos é estacionária, pressuposto que, de facto, não se verifica. 

Para a série observada, em que a magnitude de subida do nível do mar é relativamente 

pequena, verifica-se que esta assunção se traduziu em diferenças de ordem centimétrica. 

Porém, considerando que as taxas de evolução futura do NMM serão substancialmente 

superiores às observadas nos últimos 50 anos (admitindo-se como plausível uma diferença de 

uma ordem de grandeza entre estas e as projectadas para finais do séc. XXI), os efeitos desta 

subida deverão de ser explicitamente considerados.  

A aproximação utilizada neste trabalho produziu os resultados apresentados na Tabela 1. Para 

o horizonte temporal de 2100, a maior parte das estimativas ultrapassa 5 m (ZH), sendo que, 

no cenário mais desfavorável, o nível máximo poderá atingir a cota 6 m (ZH).  

Pela natureza dos métodos utilizados, estes resultados podem estar sobrestimados; porém, a 

magnitude desta incerteza, que será de ordem decimétrica, é claramente inferior à magnitude 

associada à elevação total do NMM, cujas estimativas variam entre 0.2 e 2.0 m (acima do nível 

de 1990) para o horizonte temporal de 2100.   

 

Tabela 1. Níveis extremos calculados para períodos de retorno de 20, 50 e 100 anos, para a situação de 
referência e para cenários de subida do NMM de 0.3, 0.5 e 1.5 m. 

Período de Retorno 
(ano) 

Nível do mar (m) (ZH) 

Referência 

(2000) 

+0.3 m  

(2050) 

+0.5 m 

(2100) 

+1.5 m 

(2100) 

20 4.34  4.6  4.8  5.8  

50 4.44  4.7  4.9  5.9  

100 4.51  4.8  5.0  6.0  
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